VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Obecně prospěšná společnost Singltrek pod Smrkem byla založena 29. listopadu 2010 za účelem
správy a rozvoje regionu Frýdlantsko založené na provozování sítě singltrekových stezek
pro terénní cyklistiku Singltrek pod Smrkem a souvisejících službách.
Dále usilujeme o zajištění souladu mezi potřebami sítě singltrekových stezek a potřebami lesního
hospodářství s ohledem na zásady ochrany přírody.

Aktivity v roce 2012
Soustředili jsme se maximálně na údržbu rozrůstající se sítě stezek. V červnu byla slavnostně
otevřená druhá etapa s dalšími 40 km stezek. Podepsali jsme s vlastníkem stezek LESY ČR, s. p.
Deklaraci o spolupráci, kterou nám byly stezky oficiálně svěřeny do správy. Na parkovišti nad
koupalištěm v Novém Městě jsme vybudovali reklamní stojan pro naše sponzory. Spustili jsme
webové stránky a založili profil na sociální síti, kde pravidelně informujeme o omezeních
a uzávěrách na stezkách v souvislosti s údržbou a lesními pracemi. Zaměstnávali jsme 2 cestáře na
údržbu sítě stezek.

Složení řídících orgánů
K 31. 12. 2012 bylo složení řídících orgánů:
Správní rada
Ing. Jan Pospíšil
Ing. Pavel Smutný
Ing. Dan Ramzer
Ing. Hana Hermová
Ing. Ludvík Řičář
pan Tomáš Prchal
Dozorčí rada
Ing. Jana Dachsová
Ing. Jaroslava Beranová
paní Helena Freibergová
Ředitel společnosti
pan Lukáš Novotný
Nebyly provedeny žádné změny v zakládací listině ani ve složení řídících orgánů.

EKONOMICKÁ ČÁST
Roční účetní závěrka - tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené
vykazují výsledek hospodaření ve výši: - 21.275 Kč.

Přehled o celkových výnosech a nákladech
Celkový výnos z činnosti: 378.298 Kč
Celkové náklady z činnosti. 399.573 Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v roce 2012 k žádnému přírůstku fondů.

Stav a pohyb majetku a závazků společnosti
Společnost nedisponuje žádným dlouhodobým nehmotným majetkem, společnost k 31. 12.
2012 neeviduje žádné závazky.

Zpracoval: Lukáš Novotný, ředitel
Nové Město pod Smrkem 25. 6. 2013

